
Szeghalmi Örs szerkesztô kép-
viselte a Bihari Naplót azon a
barcelonai tanácskozáson, ame-
lyet március 7–13. között tar-
tottak a metropolisban, és ame-
lyen az európai kisebbségek stá-
tusa, az etnikumok sajtójának
helyzete volt a téma. Az egyhe-
tes egyeztetésre mindössze 10
újságíró kapott meghívást Eu-
rópa különbözô államaiból.

Kettôs célja volt a rendez-
vénysorozatnak (amelyhez ha-
sonlót egyébként a kedvezô ta-
pasztalatok miatt a jövôben é-
vente tartanak majd az öreg
földrész különbözô, kisebbsé-
gek lakta térségeiben). Egy-
részt az volt a cél, hogy a kivá-
lasztott szerkesztôk behatóan

megismerkedjenek az egyik leg-
nagyobb és sok vonatkozásban
számos esetben példaként szol-
gáló európai nemzeti közösség,
a katalánok helyzetével. A má-
sik lényeges szempont a ki-
sebbségi sajtó erôsítése volt, az
egyes országokban mûködô pi-
acvezetô lapok kooperációjá-
nak szorosabbra fûzése révén.
Ez utóbbi témában született is
egy külön megegyezés a részt-
vevôk között: a megállapodás
szerint a barcelonai kapcsolat-

felvétel nyomán rendszeres lesz
a kapcsolattartás a lapok kö-
zött, így a Bihari Napló észtor-
szági, németországi, olaszorszá-
gi, finnországi, szlovákiai és spa-
nyolországi szakmai szövetsé-
gesekre lelt. Megegyezésünk sze-
rint a gyakorlatilag állandósu-
ló konzultáció mellett kölcsö-
nös szakmai segítség is igény-
be vehetô a felek bármelyike
részérôl.

Remél az elnök
A barcelonai látogatás hiva-

talos része egyébként a kata-
lán parlamentben folytatott e-
gyeztetéssel indult. A küldött-
séget Ernest Benach I Pasqual,
a katalán törvényhozás elnö-

ke fogadta, aki a díszebéd so-
rán egyebek mellett kifejtette:
a katalánok ugyan nem tartják
magukat kisebbségnek – ha-
nem a spanyol államot alkotó
nemzetek egyikének –, mégis
tisztában vannak az egyes ki-
sebbségek gondjaival, mivel
nekik maguknak is folyamatos
küzdelmet jelent status quójuk,
sôt, nemzeti egységük fenntar-
tása a folyamatos kaszíliai (spa-
nyol) hatásokkal dacolva. Be-
nach I Pasqual elmondta, hogy

napirenden van a romániai ma-
gyarság fontosabb ügyeivel is,
ugyanakkor abban bízik, hogy
az EU-csatlakozás és a „közép-
távon várható” életszínvonal-
emelkedés nyomán a romániai
magyarok problémái is szelí-
dülni fognak.

Óriási befektetés
Elsô látásra abszurdnak tûn-

het az, amit a delegáció a ve-
zetô katalán napilap, az El Peri-
ódico de Catalunya szerkesztô-
ségében tett látogatásakor ta-
pasztalt. A több mint negyed-
millió példányban megjelenô
lapnak ugyanis spanyol és ka-
talán verziója is kapható; ám
annak dacára, hogy az újságot
szinte csak katalánok készítik,
spanyolul írnak meg minden
cikket. Ezt követôen egy szoft-
ver másodpercek alatt, rendkí-
vül precízen lefordítja az egész
(75–100 oldalas!) lapot katalán-
ra, így megy nyomdába a két,
külalakban és tartalomban is
teljesen egyforma verzió.

Rosa Massague, az El Perió-
dico külkapcsolati osztályának
igazgatója elmondta: „Azért
dolgozunk spanyolul, mert a
lap spanyol nyelven indult 1978-
ban, a Franco-diktatúra vége

felé. Másképp nem lehetett ak-
kor. Ráadásul a mostani szoft-
ver csak spanyolból tud fordí-
tani. Amúgy a két nyelv igen
hasonló, mégsem cserélhetjük
meg a sorrendet.” Az 530.000

szót ismerô program egyébként
kilencmillió euróba került, ult-
ramodern, mégis további 30 al-
kalmazottat kellett felvenniük
a felügyeletére, amikor 1992-
ben átálltak a kétnyelvû lapki-
adásra. (Némileg hasonló elvi
alapvetésû projektje egyébként
a ’90-es évek elején lapunknak
is volt, amikor a BN Directet ad-
tuk ki román nyelven. Ám ez
nem bizonyult hosszú életûnek.
És nem véletlenül: az általunk
megkérdezett szakértôk szerint
a kétnyelvû lapkiadás „sehol a
világon nem mûködik igazán”,
csak Katalóniában. Ennek okai
sokrétûek, oldalakon át lenné-
nek elemezhetôek.)

Az El Periódico egyébként
óriási csapattal dolgozik: több
ezren vannak, csak újságírójuk
több mint száz van. „Nagyob-
bak vagyunk, mint az úgy-
mond kisebbségi lapok általá-
ban. De ez kell is, van keres-
let mindkét kiadásunkra” – je-
gyezte meg Massague.

Érdekes, hogy pont a szegény-
nek mondott Lleidában mûkö-
dik Katalónia legnagyobb mul-
timédia-csoportja, a környéket
átszelô folyóról elnevezett Seg-
re. A katalán csoport televíziót,
rádiót, honlapokat mûködtet, na-
pilapokat és magazinokat ad ki.

Mint minden, ami katalán,
a nemzetiségi média is a Fran-
co-diktatúra után kapott új élet-
re, ám a kezdeti lelkesedés nem

pótolta a hozzáértést, így a Seg-
re címû lap alapítása után két
hónappal csôdbe is ment. 1982-
ben aztán a volt alkalmazottak
ismét beindították, két évvel
késôbb pedig már egy több lá-
bon álló médiakonszernként fej-
lôdött tovább. Ôk is kétnyel-
vûek (ez ugyanis a piacon való
megmaradás alapja: a katalá-
nok mellett a térség spanyoljai
is hallgatják a rádiót, nézik a
tévét, veszik a lapokat). A Segre
tehát ugyanúgy egy méregdrá-
ga szoft segítségével fordítja a
spanyol eredetiben készülô lap-
jait, 3 másodperc/oldal sebes-
séggel. Sôt, Juan Cal Sánchez ve-
zérigazgató beszélgetésünkkor
állította: az El Periódicót is
megelôzve az egész országban
ôk voltak az elsôk, akik ilyen
rendszert vezettek be.

Relatív siker
A romániai magyar társa-

dalmi és médiaviszonyok között
igen szépnek mondható, hogy

az egész országban legsikere-
sebb magyar megyei napilap, a
Bihari Napló átlagos nyomtatott
példányszáma 18.000. Összeha-
sonlításképpen: a Segre Group
Segre címû napilapja kétszer
ennyi példányban jelenik meg,
ám ezzel az eredménnyel ott nem
büszkélkedhetnek. A katalóniai
média toplistáján negyedikek.
Persze ez az összehasonlítás
csak az információtartalma mi-

att érdekes, amúgy a két ország
médiáját befolyásoló összes té-
nyezô eltérô, így párhuzamba
nem állíthatóak a kiadványok.

Íme egy másik példa erre: a Bi-
hari Napló egy példánya 6000 lej-
be kerül, s ezt sokan drágállják.
Katalóniában (és általában az EU-
ban) egy regionális napilap 1 eu-
ró, amit ôk átlagosan elfogad-
ható árnak mondanak. (Foly-
tatása holnapi lapszámunkban.)
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MIDAS: A FÔSZERVEZÔMIDAS: A FÔSZERVEZÔKatalóniában a sajtónkról 
Lapunk reprezentánsa is ott volt ama spanyolországi egyeztetésen, amelyen az európai kisebb-
ségek vezetô lapjainak küldöttei tájékozódtak, tárgyaltak. Oldalunkon errôl számolunk be.

Látogatóban a vezetô multimédia-csoport székhelyén
Egy teljes napot töltött a delegáció Katalónia legszegényebb részének „fôvárosában”, a nagy-
váradnyi méretû Lleidában. (Persze aki romániai szemmel nézi, az nem lát szegénységet.)

Az európai kisebbségek legismer-
tebb lapjainak katalóniai tájéko-
zódását a kisebbségi nyelvû na-
pilapok nemzetközi egyesülete, a
MIDAS kezdeményezte és szer-
vezte. A MIDAS-nak jelenleg 26

olyan kiadvány a tagja, amely vezetô szere-
pet tölt be az egyes országok kisebbségi saj-
tópiacán. Romániából két tagja van a szerve-
zetnek, a Bihari Napló és a kolozsvári Sza-
badság. A MIDAS – a tagjai sorába felvett
lapok olvasói révén – Európa több mint 60
millió lakosát képviseli, így a legreprezentatí-
vabb nemzetközi szakmai szervezetek egyike.
A múlt hét folyamán Barcelonában és annak
körzetében megejtett tájékozódás, illetve ta-
nácskozássorozat ötlete tavaly született meg
a MIDAS berkeiben. A rendezvények célja,
hogy az újságírók alaposabban és közvetle-
nül megismerkedhessenek az öreg kontinen-
sen élô etnikumok helyzetével, képet alkot-
hassanak arról, milyen gondokkal küzdenek
más kisebbségek, illetve miféle megoldásokat
sikerült találniuk egyes térségekben. Günther
Rautz, a MIDAS fôtitkára (képünkön) a bar-
celonai vizit alkalmával elmondta: „Pompás
alkalom ez arra, hogy az egyes etnikumok ve-
zetô lapjainak munkatársai kitekinthessenek
saját kisebbségeik helyzetébôl. Már egymás-
sal egyeztetve is más és más konstellációk-
ról kapnak behatóbb tájékoztatást, s most
külön megvizsgálhatják azt is, miként él Eu-
rópa egyik legnagyobb etnikuma, a katalán
közösség. Elmondhatjuk: az eddiginél is szé-
lesebb látókörû, tájékozottabb, felkészültebb
újságírók térnek vissza innen saját hazájukba.”

Hogy képben legyünk…
Barcelona a központja Spanyolország Ka-
talónia tartományának. Katalónia nemcsak
társadalmi, nyelvi kulturális hagyományait és
jellemzôit tekintve különül el a spanyol anya-
országtól, hanem gazdasági fejlettsége is ki-
emelkedô, az egész Spanyolország „motorja”.
Katalónia 31.390 négyzetkilométeres terüle-
ten fekszik, lakosainak száma 6,5 millió. Ka-
talónia 1979 óta autonóm régió. A genera-
litat a múlt közigazgatási és kormányzási for-
máinak a szerves folytatása; alkotói a parla-
ment, a kormányzó tanács és az elnök. Ka-
talónia fôvárosával, Barcelonával együtt az
ország fontos gazdasági körzete, az össz-
nemzeti termék kb. 20 százaléka származik
e térségbôl. Nem véletlen, hogy a regionaliz-
must és a régiók nemzetközi aktivitását vizs-
gáló tanulmányok sokszor a katalán példát
emelik ki. Ez ugyanis az az autonóm tarto-
mány, ahol a leginkább és a legintenzívebben
a kültevékenység bontakozik ki. Katalóniának
kettôs célja van a nemzetközi kapcsolatok
erôsítésével: a nemzeti identitás védelme és
a különbözôség hangsúlyozása a többi spa-
nyol régiótól; másrészt saját gazdasági érde-
keinek az elômozdítása.

Bemutatás: végig profi rendezvényszervezô gardírozta a csoportot

Így jöttünk: a küldöttek gépei egymás után landoltak Barcelonában
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Az El Periódico szerkesztôségének egy kis töredéke

A médiacsoprt tévéadójának keverôszobájában
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A trendrôl. A katalóniai egyeztetésen
részt vevô csoport tagjai közül mindenki meg-
nézte mindenkiét. (Képünkön például a német-
országi holland újságírás vezetô személyisége,
Jens Nygaard nézi a mienket, és nagyon ked-
vesen úgy tesz, mintha értené is, amit olvas,
de persze nem.) A nyelvi különbözôségek elle-
nére azonban a csapat tagjai megállapíthat-
ták: az európai kisebbségi lapok egyre korsze-
rûbb arculatúak. A komoly kiadványokra az is
mind jellemzôbb, hogy erôs pénzügyi hátterük,
gyakorta külföldi, tôkeerôs kiadójuk van, így
nemcsak a túlélés, hanem a fejlôdés is biztosított.

Ebéd a Segrénél
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Benach I Pasqual parlamenti elnök

Két verziót mutat Massague
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